€ 385.000,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Groninger Zeetjalk
€ 385.000,24.95 m
5.5 m
Staal
1902

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Daf 615 Turbo, 2004, 150 PKWonen en werken op het water?
Wij bieden onze prachtige Zeetjalk te koop aan.
Een bijzonder dagtochtenschip voor bedrijfsuitjes, een officiele
trouwlocatie voor romantische huwelijken en tevens biedt het
schip de mogelijkheid om er heerlijk op te wonen!
Het schip is in 2008 geheel gerestaureerd volgens de norm van de
Scheepsvaart inspectie.
Het schip is een prachtige gerestaureerde Groninger Zeetjalk uit

1902 die oorspronkelijk graan over de Oostzee naar Denemarken
vervoerde. Ze is een aanwinst voor de chartervloot. Het schip is
professioneel verbouwd in 2008 tot charterschip voor dagtochten
met maximaal 55 personen. Stijlvol licht interieur met
uitzonderlijke grote patrijspoorten.

Basisinformatie
Merk :

Groninger Zeetjalk

Type :

24.90

Lengte (m) :

24.95

Breedte (m) :

5.50

Diepgang (m) :

1.20

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1902

Prijs :

385.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

3.5

Haven :

Ijlst

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Daf

Type :

615 Turbo

Bouwjaar motor :

1994

PK vermogen :

150

Navigatie & Elektronica
GPS :
Kompas :
Roerstandaanwijzer :

Interieur
Aantal kooien :

2

Aantal cabines :

1

Koelkast :
TV :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Fornuis

Volledige Omschrijving
Daf 615 Turbo, 2004, 150 PK
Wonen en werken op het water?
Wij bieden onze prachtige Zeetjalk te koop aan.
Een bijzonder dagtochtenschip voor bedrijfsuitjes, een
officiele trouwlocatie voor romantische huwelijken en
tevens biedt het schip de mogelijkheid om er heerlijk op
te wonen!
Het schip is in 2008 geheel gerestaureerd volgens de
norm van de Scheepsvaart inspectie.
Het schip is een prachtige gerestaureerde Groninger
Zeetjalk uit 1902 die oorspronkelijk graan over de
Oostzee naar Denemarken vervoerde. Ze is een
aanwinst voor de chartervloot. Het schip is
professioneel verbouwd in 2008 tot charterschip voor
dagtochten met maximaal 55 personen. Stijlvol licht
interieur met uitzonderlijke grote patrijspoorten.
De Tjalk heeft alle certificaten en voldoet aan alle eisen
om met gasten te mogen varen. Het vaargebied zijn de
binnenwateren. Het interieur en exterieur ziet er goed
onderhouden uit. Het biedt vele zitgelegenheden
binnen en buiten. Het is een uniek schip te gebruiken
voor feesten, workshops en vergaderingen.

met microfoon. De compleet uitgeruste kombuis is
voorzien van een groot kookfornuis met heteluchtoven
Algemeen
3 tafel model koelkasten horeca vaatwasser en grote
Besturing: Hydraulisch
spoelbak.Â Een dubbel toilet met stortdouche voor in
Overig: Het schip heeft binnen overal stahoogte en is
de boeg.
uiterst sfeervol en praktisch en flexibel ingericht. Een
ruim achteronder met slaapplek voor 2 pers. een toilet
met wasbak, kast ruimte en heerlijke bank. Het schip is
Europanummer is 3041120.
ingericht en gekeurd voor 55 dag gasten. Een gezellige
Aangehangen roer: hout
scheepsbar met tap, koelingen en prof. muzieksysteem
Ca. 40

Volledige Omschrijving
zitplaatsen in de kuip
Ballast: 15000 kg beton
Doorvaarthoogte met mast: 23.00
CE certificaat aanwezig en geldig tot 2024
BTW aantoonbaar betaald
Originele aankoopfactuur aanwezig
Douaneverklaring aanwezig
Expertiserapport aanwezig
Facturen onderhoud
Ligplaats is overdraagbaar in overleg
Meetbrief
Oorspronkelijk gebruik voor de charter/vracht
Schip is in verhuur geweest

Accommodatie
Slaapplaatsen: 200 cm lengte
Kooktoestel & brandstof: Fornuis
Overig: Ben je op zoek naar een waterrijke onderneming en woonschip? Of zijn jullie een gezellig, gastvrij en
goed samenwerkend koppel dan is dit bedrijfje een bijzondere onderneming om wonen en werken op het
water te combineren!

Zie de plattegrond bij de foto's.
Gangboorden
Houten vloer
Ca. 50 zitplaatsen binnen
Tonnemaat ca. 150 ton
Binnenverlichting
Geluidsinstallatie
Actieradius ca. 80 uur
Kabola
Reserveonderdelen: filters
Vaatwasser
Revisie 1980
Wasbak
Schroefas
Waterboiler
Soort schroef: 3-blads brons nikkel
Waterdruksysteem
Verstaging
Water koud en warm
Zeilmaker: SÃºd West Sails Koudum
Landvasten
Pikhaak
Kleur opbouw: zwart, wit, grijs en beige.
Tuigage
Uitrusting
Navigatie en electronica
Straalverbindingen: las en geklonken
Lieren:
Zeerailing: 90 cm
Overig:Ja
Fok:
60jacks
m2
Overig:
Lazy
Kluiver:
40 m2
Boegspriet: Larix
Maststrijkinstallatie
Â
Overig:
Afsluiters Noord stop diesel
Camera's en spiegels
Ballast
15000 kg beton
Ankerbol
Computer
Motor, electra, water
Besturing
Boordverlichting
Kaarttafelis hydraulisch
Overig:
Droogvallen
Eventueel is de stalen bijboot van 8 x 2,4 meter met Dekwaspomp
160 pk inboard diesel ook ter

